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Skatta- og avgjaldsmál avgerðir

Mál nr.: Lóg: Avgerð tikin:
09-03-33-244 1908 lógin um fyrning av ávísum

krøvum § 1, § 2, § 3
27.01.2010

Endurrindan av mvg av skrásetingargjaldi - fyrning

Samandráttur:
Kært er um, at TAKS hevur sýtt at endurrinda mvg av skrásetingargjaldi vísandi til, at
kravið er fyrnað jb. § 1, stk. 1, nr. 6 í fyrningarlógini frá 1908.
Skatta- og avgjaldskærunevndin hevur tí tikið avgerð um at staðfesta avgerðina hjá
TAKS um ikki at endurrinda mvg’ið av skrásetingargjaldinum við tí grundgeving, at
kravið hjá kæraranum er fyrnað, jb.  § 1, stk. 1, nr. 6 í 1908-lógini.

Avgerð:

Kært er um, at TAKS hevur sýtt at endurrinda mvg av skrásetingargjaldi vísandi til, at kravið
er fyrnað jb. § 1, stk. 1, nr. 6 í fyrningarlógini frá 1908.

Í avgerð frá 7. september 2009 hevur nevndin tikið avgerð um, at kærarin kann seta krav um
afturgjald av mvg av skrásetingargjaldi av akfari, sum kærarin hevur innflutt, beinleiðis móti
TAKS. TAKS hevur síðani heitt á nevndina um at taka málið upp aftur og í hesum sambandi
at viðgera fyrningarspurningin. Nevndin hevur sýtt at taka málið upp aftur til nýggja viðgerð
og viðgera fyrningarspurningin.

TAKS hevur nú tikið avgerð mótvegis kæraranum um, at TAKS ikki fer at endurrinda mvg av
skrásetingargjaldinum vísandi til, at kravið er fyrnað jb. § 1, stk. 1, nr. 6 í fyrningarlógini frá
1908.

TAKS
Í avgerð frá 20. november 2009 viðmerkir TAKS, at afturgjaldskravið er fyrnað eftir § 1, stk.
1, nr. 6 í fyrningarlógini frá 1908, har tað er ásett, at slík krøv fyrnast eftir 5 árum.

Avgerð frá Skatta- og avgjaldskærunevndini
Kravið hjá kæraranum er fevnt av § 1, stk. 1, nr. 6 í lov nr. 274 fra 22. december 1908 om
forældelse af visse fordringer (1908-lógin). Hetta hevur við sær, at fyrningarfreistin fyri
kravið er 5 ár. Hetta framgongur eisini av dómi frá Føroya Rætti frá 22. desember 2009 í
málunum 652/2008, 2113/2008, 312/2009.

Sambært § 2 í 1908-lógini roknast fyrningarfreistin frá tí tíð, at kærarin kann krevja, at TAKS
rindar kravið. Tá talan er um mvg, sum er uppkravt uttan heimild, kann kærarin seta krav fram
um afturgjald frá tí tíð, at kærarin hevur rindað mvg’ið til TAKS. Fyrningarfreistin byrjar
soleiðis at renna frá tí tíð, at kærarin hevur rinda mvg’ið til TAKS.

Tað framgongur eisini av § 2, at fyrningarfreistin kann avbrótast, um skuldarin viðurkennir
kravið, ella um rættarlig stig verða tikin ímóti skuldaranum. Viðvíkjandi tí at taka rættarlig
stig kann viðmerkjast, at tað er ikki ein treyt fyri at leggja málið fyri Føroya Rætt, at málið
áður er kært til og viðgjørt av Skatta- og avgjaldskærunevndini. Kæra til nevndina er tí ikki at
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taka rættarlig stig móti skuldaranum, og ein kæra til nevndina avbrýtur tí ikki
fyrningarfreistina.

Viðvíkjandi suspensión av fyrningarfreistini sambært § 3 í 1908-lógini kann viðmerkjast, at
um kærarin ikki hevur havt kunnleika til, at eingin heimild var at krevja mvg av
skrásetingargjaldinum av bilum, er talan um manglandi kunnleika til rættarlig viðurskifti, og
hevur ein sovorðin manglandi kunnleiki vanliga ikki við sær, at fyrningarfreistin eftir 1908-
lógini verður suspenderað eftir § 3 í 1908-lógini. Hetta er eisini staðfest í dóminum frá Føroya
Rætti frá 22. desember 2009 í málunum 652/2008, 2113/2008 og 312/2009, eins og tað áður
er staðfest í mongum øðrum dómum, harímillum í fleiri dómum frá Hægsta Rætti.

Tað framgongur av málinum, at kærarin hevur innflutt bilin í oktober mánaða í 2002, og er
bilurin tollaður 16. oktober 2002. Mvg’ið av skrásetingargjaldinum er sostatt goldið um hetta
mundið, og her byrjar fyrningarfreistin at renna. Mvg’ið er sostatt goldið fyri meira enn 5
árum síðani. Tá freistin ikki er avbrotin sambært § 2 í 1908-lógini ella suspenderað sambært §
3 í somu lóg, er fyrningarfreistin farin í dag.

Skatta- og avgjaldskærunevndin hevur tí tikið avgerð um at staðfesta avgerðina hjá
TAKS um ikki at endurrinda mvg’ið av skrásetingargjaldinum við tí grundgeving, at
kravið hjá kæraranum er fyrnað, jb.  § 1, stk. 1, nr. 6 í 1908-lógini.

Viðmerkjast skal, at dómarnir frá Føroya Rætti frá 22. desember 2009 eru skotnir inn fyri
Landsrættin. Tað, sum nú er staðfest av Føroya Rætti, t.d. í mun til fyrningarfreistina,
herundir í mun til suspensión av freistini, er núverandi rættarstøða. Hesa rættarstøðu leggur
nevndin til grund í sínum avgerðum, til úrslitið frá Landsrættinum fyriliggur.


